
espanhol 
 
Pronomes Pessoais 
Os pronomes pessoais têm a função de substituir o sujeito. 

Yo – eu 

Tú – tu 

Él – ele 

Ella – ela 

Usted – você 

Nosotros – nós 

Nosotras – nós 

Vosotros – vós 

Vosotras - vós 

Ellos eles 

Ella elas 

Ustedes –                  vocês 

Exemplo: 

Él es feliz. (Ele é feliz) 

Yo he hablar español. (Eu sei falar espanhol) 
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inglês 

 

Pronomes Pessoais – Personal Pronouns 

Acredito que todos já saibam mas não custa nada relembrar. 
Entre os pronomes pessoais temos os sujeitos (ou reto) e 
os oblíquos (objeto). Neste guia explico sobre os pronomes 
pessoais sujeitos, irei reservar os pronomes pessoais oblíqios 
para outra dica. 

Como o nome por si já diz, os pronomes sujeitos são usados 
quando são sujeitos de uma oração, ou seja, são a parte 
principal da frase. Vejamos quais são os pronomes pessoais 
sujeitos em inglês. 

  

I – eu 

You – você, tu 

He – ele 

She – ela 

It – ele, ela (neutro) 

We – nós 

You – vocês, vós 

They – eles, elas (neutro) 

  

Observações: 

  

 O pronome I sempre é escrito com letra maiúscula, seja no 
início ou no fim de uma frase. 



 You se emprega tanto no singular quanto no plural, seja formal 

ou informalmente. 
 He  e she são usados com pessoas do sexo masculino e 

feminino, também em animais se de estimação. 

 Emprega-se they com pessoas, animais ou coisas no plural, 
masculino ou feminino, para se referir às autoridades e para se 

referir a he ou she com referência no singular, em linguagem 
informal, e é por vezes considerado “incorrecto”. 

  

Exemplos: 

I like playing with my friends. – Gosto de jogar com meus 
amigos. 

You can go alone. – Pode ir sozinho. 

He goes to work every day. – Ele vai trabalhar todos os dias. 

She teaches English and Spanish. – Ela lecciona inglês e 
espanhol. 

 

Pronomes Possessivos – Possessive 
Pronouns 

Os pronomes possessivos em inglês como em português são 
usados para indicar que algo pertence a alguém ou alguma 
coisa. 

Vejamos quais são suas formas em inglês com suas 
traduções: 

  

Mine – (o) meu, (a) minha 

Yours – (o) teu, (a) tua , (o) seu , (a) sua 

His – (o)/(a) dele 

Hers – (o)/(a) dela 



Its – (o)/(a) dele, (o)/(a) dela (neutro) 

Ours – (o) nosso, (a) nossa 

Yours – (o) vosso, (a) vossa, (o) seu, (a) sua 

Theirs – (o)/(a) deles, (o)/(a) delas (neutro) 

  

Observações: 

  

 Os pronomes possessivos não se empregam antes de 

substantivos. 
 Eles também servem para responder a perguntas quando 

começadas por Whose? (De quem?) 
 Vale lembrar também que os pronomes possessivos em inglês 

não se flexionam, eles valem tanto para o plural como para o 
singular. 

  

Exemplos: 

This is not your key. This is mine. – Esta não é sua chave. É 
a minha. 

Whose is the book? It’s his. – De quem é o livro? Dele. 

That house is hers. – Aquela casa é dela. 

  

Pronomes Interrogativos – Interrogative 
Pronouns 

Em inglês, os pronomes interrogativos são chamados 
de question words. As perguntas com eles elaborados são 
chamadas de wh-questions, pois, exceto how (como), 
todas as outras são feitas com pronomes interrogativos que 
começam com wh. 

Vejamos quais são os pronomes interrogativos em inglês. 



  

Who – quem (sujeito) 

Whose – de quem 

Why – Porque 

Which – qual, quais 

What – o que, que 

Where – onde 

How – como 

  

Exemplos: 

Who is that girl in the corner? – Quem é aquela garota na 
esquina? 

Who was present in the party? – Quem estava presente na 
festa? 

Whose book is this? – De quem é este livro? 

Which English do you prefer: American or British? – Que 
inglês você prefere: americano ou britânico? 

Where were you? – Onde você estava? 

How are you? – Como você está? 

Why are you doing this? – Por que está fazendo isso? 

  

Pronomes Demonstrativos – 
Demonstratives Pronouns 

Os pronomes demonstrativos em inglês tem um uso bastante 
amplo, fica fácil de nos perdemos, principalmente quando 



somos iniciantes em inglês. Como este é um guia básico dos 
pronomes em inglês, irei abordar os mais simples e depois 
escrevo um dica mais completa para estudantes de inglês 
avançados. 

Vejamos como os pronomes demonstrativos são e como são 
usados em inglês. 

  

This – este, esta, isto 

These – estes, estas (plural) 

That – aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso 

Those – aqueles, aquelas, esses, essas (plural) 

  

Exemplos: 

This is my car. – Este é meu carro. 

These are their books. – Estes são os livros deles. 

That is my car. – Aquele é meu carro. 

Those are my friends. – Aqueles são meus amigos. 

 



 

 


